
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่3/2555 
วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555 

ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคาร ภปร. 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

---------------- 
 

ผู้มาประชุม 

 1.  รศ.ดร.เสรี  ชัดแช้ม    ประธานกรรมการ 

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

  2.  ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร    กรรมการ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

  3.  ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 4.  ผศ.พัชนี  นนทศักดิ์   กรรมการ 

 คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 

5.  นพ.วิชาญ  เกิดวิชัย    กรรมการ 

 คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 

6.  ดร.ไพทูล  แก้วหอม   กรรมการ 

 รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

7.  ผศ.ดร.ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ    (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

8.  ผศ.นพ.ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์   (แทน) กรรมการ 

   (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

9.  ภก.รศ.ดร.สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย   กรรมการ 

   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 

 10. อาจารย์วุฒิชัย แก้วแหวน   (แทน) กรรมการ 

   (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
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 11. ดร.บุญรอด  บุญเกิด    กรรมการ 

    คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 12. ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์   กรรมการ 

 คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

 13. ดร.คนึงนิจ  กุโบลา    (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 

   14. ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์   กรรมการ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

   15. อาจารย์เมธินี จามกระโทก   (แทน) กรรมการ 

(แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

16. อาจารย์เสรี  ชิโนดม    กรรมการ 

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

17. ดร.อาณัติ  ดีพัฒนา    กรรมการ 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

18. รศ.ภรดี พันธุภากร     (แทน) กรรมการ 

(แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

  19. ดร.เชษฐ ์ ศิริสวัสดิ์    (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

20. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์    กรรมการ 

 คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

21. รศ.ดร.วสุธร  ตันวัฒนกุล   กรรมการ 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

22. ดร.สุรินทร์  อินทะยศ   กรรมการ 

คณบดีคณะอัญมณี 

23. รศ.ดร.เรณา  พงษ์เรืองพันธุ์   กรรมการ 

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

24. อาจารย์สุปราณี ธรรมพิทักษ์   (แทน) กรรมการ 

(แทน) คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
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25. นายไพรินทร์  ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 

(แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 

26. ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี   กรรมการ 

คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

27. ผศ.ดร.อานนท์ ไชยสุริยา   (แทน) กรรมการ 

(แทน) ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 

  28. ผศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

29. นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 

30. นางเสริมศรี  สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

 31. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 นักวิชาการศึกษา 

 32. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 นักวิชาการศึกษา 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

  1.  คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 

  2.  คณบดีคณะโลจิสติกส์ 

  3.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

  1.  ดร.สกฤต ิ อิสริยานนท์   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

2.  อาจารย์สัณห์ไชญ์ เอ้ือศิลป์    คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

3.  นางปัทมา  วรรัตน์    พนักงานเข้าเล่มและเย็บเล่ม 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.35 น. 
 



-4- 
 
วาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

1.1 เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

        ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 2/2555  
เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
1.2 เอกสารประกอบการพิจารณารับรองคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศ 

 

      ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งหนังสือเลขท่ี ศธ 0506(2)/ ว 159  
เรื่อง เอกสารประกอบการพิจารณารับรองคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศ แจ้งมหาวิทยาลัย 
ตามทีส่ถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอให้ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาด าเนินการพิจารณารับรองคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศของบุคลากรในสังกัด 
เพ่ือประโยชน์ต่าง ๆ อาทิ บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงาน
มหาวิทยาลัยและลูกจ้าง ปรับคุณวุฒิที่ได้รับเพ่ิมขึ้น บันทึกในทะเบียนประวัติ และเพ่ือประโยชน์อื่น ๆ  
มาเป็นระยะเวลาพอสมควร นั้น 

      เพ่ือให้การด าเนินการพิจารณารับรองคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาจากต่างประเทศของ
บุคลากรในสังกัดเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีมาตรฐานเดียวกัน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ขอให้สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงค์ให้ส านักงาน ฯ ด าเนินการพิจารณารับรองคุณวุฒิจัดส่งประวัติส่วนตัว
และประวัติการศึกษาของผู้ส าเร็จการศึกษา พร้อมเอกสารต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ส่งไปยังส านักงาน ฯ  
เพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มประวัติ ฯ ได้ที่เว็บไซต์ ส านักงาน ฯ 
http://www.mua.go.th /users/bhes/bhes1/foreignDegreeEquivalence.htm อนึ่งกรณีเอกสาร
ประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน ส านักงาน ฯ จะส่งเอกสารคืนให้สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือให้จัดส่งเอกสาร
ให้ครบถ้วนต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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1.3 การสมทบหลักสูตรสาขาเทคนิคเภสัชกรรม ระดับปริญญาตรี  
     สถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

      ตามหนังสือสถาบันพระบรมราชชนก ที่ สธ 0203.051/298 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2555 เรื่อง ปรึกษาหารือการสมทบหลักสูตรสาขาเทคนิคเภสัชกรรม ระดับปริญญาตรี อีก 1 
หลักสูตร และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เรียนเชิญคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้บริหารจากสถาบันพระบรม
ราชชนก และคณาจารย์จากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรที่เก่ียวข้อง ประชุมเพ่ือปรึกษาหารือการสมทบ
หลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรม เพ่ิมอีก 1 หลักสูตร เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 และจากการ
ปรึกษาหารือ ได้ข้อสรุปในเบื้องต้นหลักสูตรดังกล่าวอาจปรับเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โดย 
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ยินดีรับเข้าสมทบ ทั้งนี้ขอให้สถาบันพระบรมราชชนก น ากลับไปทบทวน 
หากจะท าเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ให้ด าเนินการตามข้ันตอนของการเข้าสมทบของหลักสูตร  
คณะสาธารณสุขศาสตร์อาจช่วยดูโครงสร้างในส่วนที่เกี่ยวข้องทางด้านสาธารณสุขให้ และให้ประสานงาน
กับคณะเภสัชศาสตร์ต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.4 โครงการความร่วมมือทางวิชาการของท่ีประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์  
      แห่งประเทศไทย (16 สถาบัน) การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตหลักสูตร 5 ปี 
      คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2554 

 

       คณะศึกษาศาสตร์แจ้งเกี่ยวกับบทสรุปส าหรับผู้บริหาร จากโครงการความร่วมมือ 
ทางวิชาการของที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ แห่งประเทศไทย (16 สถาบัน) เรื่อง การ
ประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2554 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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1.5 การปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
     เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 

      ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาส่งหนังสือที่ ศธ 0506(1)/ 3161 ลงวันที่  
29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตามท่ีได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทาง 
ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้สามารถ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับประกาศ
ดังกล่าวภายในปีการศึกษา 2555 นั้น 
        เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอ
ความร่วมมือให้สถาบันอุดมศึกษาปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ให้แล้วเสร็จ
ภายในปีการศึกษา 2555 และสามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนภายในปีการศึกษา 2556 
ต่อไปได้ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 

 2.1 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 2/2555 
      วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 

 

       ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ 2/2555 วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2555 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  
 
วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
 

-ไม่มี- 
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วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง  
     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

  

      คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและ
การแสดง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร คือ หลักสูตรเดิมเป็น
หลักสูตรปี พ.ศ. 2548 ได้ใช้มาเป็นเวลาครบรอบของหลักสูตร ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้มีการจัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  นอกจากนี้มีการเปลี่ยนชื่อวิชาเอก จากวิชาเอกนาฏศิลป์ไทยและการก ากับลีลา 
เป็นวิชาเอกนาฏศิลป์และการก ากับลีลา และวิชาเอกการแสดงและก ากับการแสดง  เป็นวิชาเอก
ศิลปะการแสดง มีการปรับลดจ านวนหน่วยกิต ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ปรับปรุงเนื้อหา
ค าอธิบายรายวิชา ปรับรหัสวิชา และชื่อวิชา เพื่อความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนในเชิงบูรณา
การให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  130  หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ     94  หน่วยกิต 

  วิชาแกน       6  หน่วยกิต 
  วิชาเฉพาะด้าน     21  หน่วยกิต 
  วิชาเอก     67  หน่วยกิต 
   วิชาเอกดนตรีไทย 
     -  วิชาบังคับ   25  หน่วยกิต 
     -  วิชาเลือก   42  หน่วยกิต 
   วิชาเอกนาฏศิลป์และการก ากับลีลา 
     -  วิชาบังคับ   24  หน่วยกิต 
     -  วิชาเลือก   43  หน่วยกิต 
   วิชาเอกศิลปะการแสดง 
     -  วิชาบังคับ   24  หน่วยกิต 
     -  วิชาเลือก   43  หน่วยกิต 
   วิชาเอกดนตรีสากล 
     -  วิชาบังคับ   32  หน่วยกิต 
     -  วิชาเลือก   35  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า      6  หน่วยกิต 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/cid) 
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ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2554  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง  
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะ ฯ ปรับตามที่คณะกรรมการ ฯ เสนอแนะ 
    1.1  ภาษาท่ีใช้ ขอให้ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศบางรายวิชา 
    1.2  วิชาเอก ขอให้ปรับเป็น กลุ่มวิชา 
2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
4.2 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา  
      ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 

                คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข คือ เนื่องจากเกิดความผิดพลาด 
ในการก าหนดเลขรหัสรายวิชา จึงขอแก้ไขเลขรหัสรายวิชาจาก 601102  ศิลปะพ้ืนบ้านกับภูมิปัญญาไทย 
2(2-0-4) เป็น  610102 ศิลปะพ้ืนบ้านกับภูมิปัญญาไทย 2(2-0-4) (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 

ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับปี พ.ศ. 2554 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบในหลักการ 
2. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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4.3 ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
     ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะการจัดการและการท่องเที่ยว พ.ศ. 2555  

 

     คณะการจัดการและการท่องเที่ยวเสนอ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย 
การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะการจัดการและการท่องเที่ยว พ.ศ. 2555  
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 

     ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะการจัดการและการท่องเที่ยว พ.ศ. 2555 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1.  เห็นชอบในหลักการ 
2.  เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายพิจารณาต่อไป 
 

  4.4 การเพิ่ม-ลด ออนไลน ์
 

       ตามที่งานทะเบียนและสถติินิสิต กองบริการการศึกษา และส านักคอมพิวเตอร์ ได้พัฒนา
ระบบลงทะเบยีนเพิ่ม-ลด ออนไลน์ โดยเร่ิมทดลองน าร่องใช้กบันิสิตชัน้ปทีี่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ
วิทยาการสารสนเทศ ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 มีจ านวนนิสิตระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 4 ลงทะเบียน และ
เพิ่ม-ลดรายวิชา (น าร่อง) ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที ่1 จ านวนนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ลงทะเบียน และเพิ่ม-ลดรายวิชา (น าร่อง)  
             ภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 

คณะ 
  

ปริญญาตรี ชัน้ปทีี่ 4 
ปกติ 

ปริญญาตรี ชัน้ปทีี่ 4 
พิเศษ รวม 

ลงทะเบียน เพิ่ม-ลด ลงทะเบียน เพิ่ม-ลด ลงทะเบียน เพิ่ม-ลด 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 313 294 141 133 454 427 
คณะวิทยาการสารสนเทศ 98 56 76 47 174 103 

รวม 411 350 217 180 628 530 
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       สรุปผลการด าเนนิงานไดด้ังนี้ ผู้ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ นิสติ อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ทีป่รึกษา 
คณบดี เห็นด้วยกับการใช้ระบบการลงทะเบียนเพิ่ม-ลด ออนไลน์  เพราะเป็นการลดขั้นตอนและอ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน โดยมีข้อเสนอแนะวา่ ควรจะมีการประชาสัมพันธ์ ช่วงเวลา และขั้นตอนการใช้งานให้
มากกว่านี้ เพื่อให้ผู้ที่เก่ียวข้องได้ทราบอย่างทั่วถึง อีกทั้งควรงดการใช้เอกสาร (ใบเพิ่ม-ลด) 
       อย่างไรก็ตาม โปรแกรมนี้ยงัมีส่วนทีต่้องปรับปรุงแก้ไข โดยส านักคอมพิวเตอร์ได้แจ้งให้
บริษัทที่รับผิดชอบปรับแก้โปรแกรม ซึ่งมีปัญหา และแนวทางแก้ไข ดังนี้ 
       1.  ข้อมูลการแสดงรายการเพิ่ม-ลด ของนิสิตทุกรายการที่เกี่ยวข้องปรากฏบนหนา้
จอคอมพิวเตอร์มีจ านวนมาก(หลายบรรทัด) ท าให้อาจารยผ์ู้สอน อาจารย์ทีป่รึกษา หรือคณบด ีไม่สะดวกในการ
ท ารายการอนุมัต/ิ ไม่อนุมัต ิ
       แนวทางแกไ้ข ให้บริษัทท าการปรับปรุงหนา้จอ โดยจ าแนกข้อมูลตามสถานะ ได้แก่ นสิิตที่
อยู่ในสถานะรออนุมัติ สถานะอนุมัติแล้ว และสถานะไม่อนุมัติ  
(ทั้งนี้ระบบให้มีการก าหนดสิทธิ์การอนุมัติ/ไม่อนุมัติในระบบเพิ่ม-ลด ออนไลน์แทนคณบดีเพิ่มได้ ในกรณีที่
คณบดีมอบหมายให้รองคณบดีหรือผู้อื่นปฏิบัติการแทน) 
       2.  การส ารองที่นั่งชว่งเพิ่ม-ลด ออนไลน์  
       เนื่องจากนิสิตจ านวนมากประสงค์ลงทะเบียนกับกลุ่มทีไ่ม่ได้เปิดให้ตนเองเรียน  
(เช่น ในช่วงลงทะเบียนมีการส ารองที่นั่งในระบบตารางเรียน ตารางสอน ให้กับนิสิตสาขาวชิาคณิตศาสตร์  
ชั้นปทีี่ 2 เป็นตน้) ท าให้นิสิตไมส่ามารถลงทะเบียนเพิ่ม-ลด ในระบบออนไลนไ์ด้ (ไม่เห็นตะกร้า) จะต้องให้
เจ้าหน้าที่ส ารองที่นัง่ก่อน (จึงจะเห็นตะกร้า) ท าให้นิสิตยังต้องใช้ใบเพิ่ม-ลด เพื่อติดต่อส ารองทีน่ั่งที่คณะเชน่เดิม 
       แนวทางแกไ้ข  ในช่วงเพิ่ม-ลด  ให้งานทะเบียนและสถิตนิิสติ ลบข้อมูลการส ารองที่นั่งทุก
รายวิชา เพื่อให้นิสิตสามารถเพิ่มรายวิชาในระบบได้ โดยไม่ต้องใช้ใบเพิ่ม-ลด ซึ่งอาจารย์ผูส้อนต้องเข้าระบบเพื่อ
อนุมัติ/ไม่อนุมัติ การเพิ่มรายวชิาของนิสิต 
       3.  กรณีที่นิสิตยืนยนัการเพิ่ม-ลด ออนไลน์ ไปแล้วต้องรอให้อาจารย์อนุมัติ หรือไม่อนุมัติ 
รายการทั้งหมดก่อน จึงจะสามารถท ารายการใหม่ได้ 
       แนวทางแกไ้ขที่ 1  ให้บริษัทปรับแก้โปรแกรม คาดวา่ไม่ทนัใช้งาน ในภาคเรียนฤดูร้อน  
ปีการศึกษา 2555 นี้  
       แนวทางแกไ้ขที่ 2  งานทะเบียนและสถิตินสิิต ประชาสัมพนัธ์วิธีการใช้งานระบบให้นสิิต
ทราบวา่      เมื่อยืนยันการเพิ่ม-ลดออนไลน์แล้ว ต้องรออนุมัตริายการทั้งหมดก่อนจึงจะสามารถท ารายการได้
ใหม่ 
       4.  กรณีที่นิสิตต้องการเปลีย่นกลุ่มเรียน  (ระบบยังไม่สมบรูณ์)  
       แนวทางแกไ้ข  อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบของบริษทั จะแล้วเสร็จภายในวนัที่ 23 มีนาคม 
พ.ศ. 2555 
 

หมายเหตุ 1.  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประกาศปฏิทินการศึกษา  ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 ดังนี้ 
   -  เปิดภาคเรียน วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555   

- เพิ่ม-ลด รายวิชา ระหว่างวันที่ 2 - 8 เมษายน พ.ศ. 2555 
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2.  สถิติจ านวนนิสิตระดับปริญญาตรี ลงทะเบียน และเพิ่ม-ลดรายวิชา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554  
มีรายละเอียด ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 สถิติจ านวนนิสิตระดับปริญญาตรี ลงทะเบียน และเพิ่ม-ลดรายวิชา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554 
 

คณะ 
  

ปริญญาตรี ปกต ิ ปริญญาตรี พิเศษ รวม 
ลงทะเบียน เพิ่ม-ลด ลงทะเบียน เพิ่ม-ลด ลงทะเบียน เพิ่ม-ลด 

1.  คณะพยาบาลศาสตร ์ 306 10  0 0  306 10 

2.  คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 201 51 760 173 961 224 
3. คณะวิทยาศาสตร์ 858 451 340 225 1,198 676 
4. คณะศึกษาศาสตร ์ 770 429 570 111 1,340 540 
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 810 366 825 329 1,635 695 
6. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 251 112 233 99 484 211 
7. คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 54 23 107 36 161 59 
8. คณะเทคโนโลยทีางทะเล 30 8 1   31 8 
9. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร ์ 135 36 19 6 154 42 
10. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 242 111  0  0 242 111 
11. คณะแพทยศาสตร ์ 48 48  0  0 48 48 
12. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 82 33 2,614 1,034 2,696 1,067 

13. คณะการจดัการและการท่องเที่ยว 106 50 1,336 476 1,442 526 
14. คณะโลจิสติกส ์ 147 32 468 100 615 132 
15. คณะอัญมณี 2 1 2 0  4 1 

16. คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 43 8 109 4 152 12 
17. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 0 0 0 0 0 0 
18. คณะสหเวชศาสตร์ 23 15 0   0 23 15 
19. คณะเภสัชศาสตร ์ 24 0   0 0  24 0 
20. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 96 33 268 151 364 184 
21. คณะวิทยาการสารสนเทศ 141 55 287 104 428 159 
22. วิทยาลัยนานาชาติ ช่วงเพิ่ม-ลด รายวิชา ไม่ตรงกับนิสิตอื่น 

23. คณะการแพทย์แผนไทยอภยัภูเบศร 6 2 0   0 6 2 
รวม 4,375 1,874 7,939 2,848 12,314 4,722 
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ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา   

1.  ให้นิสิตระดับปริญญาตรี ทุกคณะ ทุกชั้นปี ลงทะเบียนเพิ่ม-ลด ออนไลน์  
    ตั้งแต่ภาคเรียนฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป 
2.  ในช่วงเพิ่ม-ลด อนุญาตให้งานทะเบียนและสถิตนิิสิต ลบขอ้มูลการส ารองที่นั่งทุกรายวิชา 

  3.  ปรับช่วงเพิ่ม-ลด ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 เป็นวันที่ 26 มีนาคม – 8 เมษายน พ.ศ. 2555 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี ้
  1.  ขอให้ปรับแก้ระบบลงทะเบยีนเพิ่ม-ลด ออนไลน์ ให้สมบูรณ์ 
  2.  ขอให้จัดอบรมการใช้ระบบส าหรับอาจารยท์ี่ปรึกษา 
  3.  ขอให้ใช้ระบบเพิ่ม-ลด ออนไลน์ น าร่องต่อไป กับคณะวิศวกรรมศาสตร์  

    คณะวิทยาการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
    และคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร ์
4.  ขอให้จัดท าคู่มือการใช้ระบบเพิ่ม-ลด ออนไลน ์
5.  ขอให้น าผลการใช้ระบบเพิ่ม-ลด ออนไลน์ ในภาคฤดูร้อน ปกีารศึกษา 2555  
    มาเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการต่อไป 

 
วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
 

  5.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี 4/2555 
 

        ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ 4/2555 วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคาร ภปร.  
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
  

 5.2 การจัดตารางเรียน ตารางสอบ 
 

     มหาวิทยาลัยขอให้งานทะเบียนและสถิตินิสิต จัดตารางเรียน ตารางสอบหมวดวิชา 
ศึกษาทั่วไปตั้งแต่เปิดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาจัดตารางเรียนตารางสอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 
มติ  มอบงานทะเบียนและสถิตินิสิตจัดตารางเรียนตารางสอบ ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2555 
 
ปิดประชุมเวลา  11.40  น. 

 

                 
       (นางเสริมศรี  สามารถกิจ)               (นายพิชิตร  มีพจนา) 

          หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน      ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 

           ผู้บันทึกการประชุม            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

     
      (ผศ.ดร.ยวุดี  รอดจากภัย) 
     ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


